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1. RESUMO 

Após um estudo identificou-se que o principal problema na rotina no serviço de             

saúde era o arquivamento de prontuários. A proposta do trabalho em questão é             

reorganizar os arquivos, identificando a numeração da matrícula dos prontuários          

separando-os por cores, na dezena de milhar, no milhar e na centena. Com isso              

espera-se diminuir o tempo de arquivamento, diminuindo também o índice de           

arquivamento errado, e as possíveis perdas de prontuários. Testes iniciais com a            

nova proposta de organização mostraram que é possível diminuir o tempo de            

arquivamento de 2,5 horas para 1,8 horas, cerca de 45 min, pois a organização              

passou a ter um guiamento visual. 

Palavras-chave: Identificação de Prontuários. Remodelagem do arquivo. Melhoria        

no tempo de arquivamento. Organização de prontuários de UBS. 

2. INTRODUÇÃO 

Devido ao grande número de prontuários utilizados diariamente, o         

arquivamento dos mesmos se torna difícil, pois inicialmente eles necessitam ser           

colocados em ordem crescente para depois arquivá-los. Esse processo demanda          

tempo e, consequentemente, na maioria das vezes os funcionários não conseguem           

realizá-lo diariamente como deveriam, impactando no desempenho destes dentro         

das organizações (PAES, 1997).  

Um erro no arquivamento, por exemplo, num posto de saúde/hospital pode           

resultar em atendimentos sem o histórico do paciente, acarretando em um           

atendimento ineficaz que gera uma guia avulsa que também pode perder caso não             

seja feito o devido arquivamento.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho consiste em reorganizar os prontuários de forma que            

reduza o tempo de identificação dos mesmos, facilitando o processo de           

arquivamento e busca. Além disso, como objetivo específico, espera-se evitar a           

perda das evoluções clínicas e históricos dos pacientes, agilizar o processo de            

arquivamento e busca dos prontuários, aumentando a eficiência e o número de            

atendimentos por dia. 
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4. METODOLOGIA 

O estudo em questão iniciou com levantamento dos dados em campo, e após             

a determinação dos problemas que envolvem a organização dos prontuários, foi           

realizada uma revisão bibliográfica em periódicos e revistas científicas com a           

finalidade de verificar a existência de situações semelhantes e as possíveis           

soluções. Para quantificar o tempo necessário para realizar as tarefas de busca e             

arquivamento, foi realizado um estudo de tempos e métodos por meio da            

cronometragem das tarefas realizadas pelos colaboradores e as particularidades da          

ações de cada um.  

Com base no estudo de França (2014), foi elaborada uma forma de            

organização semelhante, conforme será descrito no desenvolvimento do trabalho.         

Após sua implantação, uma nova medida dos tempos será realizada para determinar            

o tempo ganho nas coletas e arquivamentos dos prontuários. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Por meio da análise da rotina dos funcionários de atendimento da UBS em             

estudo, foram levantados os pontos falhos no processo de atendimento aos           

pacientes. Dentre eles, verificou-se que os tempos necessários para arquivamento e           

busca de prontuários eram muito relativos, e não tinham uma tendência clara.            

Entretanto, destaca-se o arquivamento por se necessário no mínimo 3 horas para            

organizar todos os prontuários que são utilizados em um dia comum de atendimento,             

quando todos os profissionais estão atuando. Com a remodelagem de arquivamento           

dos prontuários estima-se reduzir esse tempo para 1 hora/dia. 

Essa otimização de tempo irá trazer uma melhoria no processo de trabalho,            

onde os Atendentes SUS poderão realizar em outras atividades. Como          

consequência, torna-se possível diminuir o índice de arquivamento errado e o tempo            

de busca dos prontuários. 

Após análise em campo, verificou-se a necessidade de reformulação no          

processo de identificação das pastas, a maneira encontrada para essa mudança foi            

a implantação do sistema dígito terminal. 
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Figura 1 – Modelo da ficha do prontuário proposto para ser implantado na UBS de estudo. 

  
FONTE: Autor (2018). 

O sistema dígito terminal colorido é o sistema de arquivamento com           

sinalização visual. Através de uma combinação numérica colorida, as pastas são           

localizadas, retiradas e guardadas com muito mais rapidez, além de evitar erros e             

procuras cansativas. Utilizando etiquetas coloridas, pode-se, de forma padrão,         

identificar todos os prontuários, separando as dezenas de milhar, milhar e centena,            

cada uma com etiquetas de cores diferentes, no qual as cores representam as             

classificações em números. (PAES, 1997)  

Após aplicar esse sistema, identificando todos os prontuários com o sistema           

dígito terminal colorido, um novo estudo de tempo será realizado para fins            

comparativos. Assim, será possível analisar se foi alcançado o resultado esperado.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na Tabela 1, a seguir, são apresentados os tempos de arquivamento dos            

prontuários para cada dia. Nas semanas 1, 2 e 3, foram levantados os dados da               

tarefa de arquivamento realizadas pelos colaboradores. Na semana 4, já com o novo             

método, foi feito o mesmo levantamento da tarefa realizada por uma única pessoa             

de forma sistêmica, comprovando a diminuição do tempo de arquivamento. 

Tabela 1 - Tempos cronometrados de arquivamento (em minutos) por dia da semana. 
Semanas Seg Ter Qua Qui Sex Média 

1 212 min 125 min 154 min 143 min 150 min 2 h 36 min 
2 170 min 120 min 140 min 165 min 190 min 2 h 37 min 
3 190 min 140 min 110 min 125 min 210 min 2 h 35 min 
4 150 min 95 min 100 min 110 min 90 min  1 h 49 min 

Fonte: Autor (2018). 
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